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Alminnelige bestemmelser
§1

Formål

Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes
interesser innen birøkt og alle områder som kan ha betydning for denne.
Norges Birøkterlag skal arbeide for en rasjonell og lønnsom birøkt. Dette gjelder bihelse,
forskning, avl, forsøk og erfaringsutveksling. Norges Birøkterlag skal også ivareta birøkten
gjennom undervisning, rådgivning og økonomi.
Norges Birøkterlag skal arbeide for en ordnet og trygg omsetning av honning og bivoks.
Norges Birøkterlag skal ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser gjennom samarbeid
med Honningcentralen SA, landbruksorganisasjoner og andre aktuelle sammenslutninger.
§2

Organisasjon – medlemskap

Navnet på organisasjonen er Norges Birøkterlag.
Norges Birøkterlag er en landssammenslutning av birøktere og andre med interesser for
birøkt.
Medlemskapet er direkte og personlig i lokale birøkterlag.
Hvor der ikke er lokale birøkterlag, kan medlemmene være direkte tilknyttet Norges
Birøkterlag.
Et fylkesbirøkterlag er en sammenslutning av alle lokale birøkterlag i fylket. Dette bør ha
minst tre aktive lokale birøkterlag.
Et lokalt birøkterlag er en sammenslutning av birøktere og andre interesserte. Dette bør ha
minst ti medlemmer.
Styret i Norges Birøkterlag skal godkjenne oppretting, nedlegging og sammenslåing av
fylkes- og lokale birøkterlag etter innstilling fra fylkeslagene.
Husstandsmedlem er et medlem med samme bosted som et hovedmedlem.
Husstandsmedlemmene har alle formelle rettigheter i organisasjonen.
Alle medlemmer plikter å rette seg etter Norges Birøkterlags vedtekter og de vedtak og
pålegg som blir fattet av lagets lovlige organer.
§3

Kontingent

Medlemskontingenten følger kalenderåret.
Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtene for de ulike ledd i organisasjonen for hvert
enkelt år. Fastsatt kontingent skal legges inn på Norges Birøkterlags medlemsside for
Lokallag/Fylkeslag innen den frist som styret i Norges Birøkterlag fastsetter.
Hvert enkelt medlem har ingen medlemsrettigheter før kontingenten er betalt innen fristens
utløp. Om kontingenten ikke er betalt innen fristen, regnes medlemmet som utmeldt.
Etter 1. juli betaler nye medlemmer ½ pris for medlemskapet.
Hustandsmedlemmer får ikke tilsendt medlemsbrev eller medlemsbladet «Birøkteren», men
har fulle medlemsrettigheter. De skal betale halv kontingent.
§4

Utmelding

Utmelding kan gjøres ved at medlem avslutter sitt medlemskap, eller ved henvendelse til
Norges Birøkterlag.
Ved utmelding mister medlemmet alle sine verv og rettigheter i organisasjonen.

§5

Overtredelse

Medlemmer som bryter vedtektene eller skader Norges Birøkterlags interesser, kan tildeles en
advarsel av styret. Dersom denne ikke blir tatt hensyn til, kan styret nekte fortsatt
medlemskap. Før styret treffer en slik avgjørelse, skal vedkommende ha skriftlig varsel og
anledning til å uttale seg.
Medlemmer som er tildelt advarsel, kan også miste alle sine tillitsverv i Norges Birøkterlag
dersom styret beslutter dette.
En som blir nektet medlemskap, mister samtidig alle sine verv og rettigheter i Norges
Birøkterlag.
En som er blitt nektet medlemskap av styret, kan anke avgjørelsen inn for årsmøtet.
§6

Tvistesaker

I tvistesaker av prinsipiell betydning for birøkten kan Norges Birøkterlag tilby rettledning og
bistand til medlemmer som måtte ha behov for dette. Styret fatter vedtak om dette i aktuelle
saker.
§7

Oppløsning av Norges Birøkterlag

Dersom årsmøtet vedtar at Norges Birøkterlag skal oppløses, skal saken behandles på et
ekstraordinært årsmøte minst en, maksimalt tre måneder seinere. Vedtak om oppløsning må ha
minst ¾ flertall. Dersom Norges Birøkterlag blir oppløst, skal midlene plasseres i et fond til
fordel for birøkten i Norge. Fondet bestyres av Det Kgl. Selskap for Norges Vel.
§8

Virkeområde og vedtektsendring

Disse vedtektene for alle nivåer er vedtatt av årsmøtet i Norges Birøkterlag og kan kun endres
av dette.
Forslag til endringer av disse vedtektene må være sendt styret innen utgangen av kalenderåret.
Endringsforslag kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte, og det kreves 2/3 flertall av de
frammøtte stemmeberettigede for at en endring er gyldig.

Sentralleddet
§ 9 Årsmøtet
Årsmøtet er den høgeste myndighet i Norges Birøkterlag.
Ordinært årsmøte skal holdes senest 20. april hvert år etter innkalling med minst tre ukers
varsel.
Årsmelding og regnskap skal legges fram i god tid før møtet.
Utsendinger til årsmøtet velges av årsmøtene i fylkesbirøkterlagene og meddeles Norges
Birøkterlag innen 15. februar for å være gyldige. Dersom ikke nye utsendinger blir valgt,
representerer de sist valgte utsendinger vedkommende fylkesbirøkterlag – dog ikke med flere
utsendinger enn det vedtektene tilsier.
Årsmøtet i Norges Birøkterlag består av 60 delegater + Styret.
De 60 delegatene fordeles fylkesvis basert på medlemstall pr. 1. januar inneværende år.
Medlemmer som er direkte tilknyttet til sentralleddet har ingen representasjonsrett.
Styret for Norges Birøkterlag skal, ved opprop på årsmøtet, kontrollere og godkjenne påmeldte
utsendinger og varautsendinger fra fylkesbirøkterlagene.
Kun delegater har forslag- og stemmerett.
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet så langt plassen tillater.
Årsmøtet vedtar hvem som har talerett i tillegg til delegater.
Medlemmer av styret for Norges Birøkterlag har ikke stemmerett ved godkjenning av
årsmelding, årsregnskap og valg av revisor.
Styreleder i Norges Birøkterlag leder årsmøtet til ordstyrer(e) er valgt.
Årsmøtet skal behandle:
a. Valg av ordstyrer(e) og referent(er)
b. Valg av to utsendinger til å underskrive møteprotokollen
c. Årsmelding
d. Årsregnskap
e. Innsendte saker
f. Langtidsplan
g. Budsjett med fastsetting av kontingent
h. Valg av leder for ett år
i. Valg av to styremedlemmer for to år
j. Valg av to varamedlemmer for ett år
k. Valg av revisor for ett år
l. Valg av medlemmer til valgnemnda for to år
m. Godtgjøring til leder, styremedlemmer og utvalgsmedlemmer.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til Norges Birøkterlag seinest 1.
februar. Slike saker blir avgjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
Alle valg foregår skriftlig dersom det er flere kandidater til et verv, eller dersom en utsending
forlanger det.
Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
For å bli valgt, må en kandidat oppnå minst halvparten av avgitte stemmer.
Om nødvendig avholdes det flere valgomganger der den kandidaten som oppnår færrest
stemmer for hver gang, strykes. I disse valgomgangene godkjennes ikke stemmer som er avgitt
på andre enn de kandidater som er på valg. Blanke stemmer regnes som avgitt.
Ansatte i Norges Birøkterlag kan ikke velges inn i styret.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisor eller minst tre fylkesbirøkterlag
forlanger det. Til dette møtet innkalles, med minst en måneds varsel, utsendinger med
godkjente fullmakter på siste avholdte årsmøte. Også revisor kan innkalles.
På møtet behandles bare saker som er nevnt i innkallinga.

§ 10 Styret i Norges Birøkterlag
Norges Birøkterlag ledes av et styre på fem medlemmer valgt av årsmøtet. Begge kjønn skal
være representert i styret.
Lederen velges for ett år om gangen. De fire andre velges for to årsperioder slik at to og to
skiftevis er på valg annenhver gang.
To varamedlemmer velges for ett år.
Styret velger selv nestleder hvert år.
Styrets oppgaver:
• Styret skal lede lagets virksomhet i samsvar med vedtekter, årsmøtevedtak og de til
enhver tid gjeldende lovbestemmelser for birøkten
• Styret skal oppnevne de rådgivende utvalg det finner nødvendig å ha
• Styret skal sørge for regelmessige møter og oversikter fra administrasjonen, følge nøye
med i driften og fremme Norges Birøkterlag sine interesser
• Styret skal legge fram årsmelding og revidert årsregnskap for årsmøtet
• Styret ansetter og avskjediger Generalsekretær og fastsetter arbeidsoppgaver og
betingelser. Generalsekretæren ansetter og avskjediger øvrig personell i samråd med
styret.
• Norges Birøkterlag forpliktes med underskrift av leder eller nestleder og et styremedlem
eller den styret bemyndiger
• Den ansatte generalsekretær i Norges Birøkterlag er på styrets vegne ansvarlig for den
daglige drift. Vedkommende plikter å rette seg etter styrets vedtak og retningslinjer
• Styret skal minst en gang i året holde et møte sammen med lederne av
fylkesbirøkterlagene der aktuelle planer og felles oppgaver skal drøftes
• Styret holder møte når lederen finner det nødvendig eller når to styremedlemmer krever
det
• Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/ varamedlemmer er tilstede.
For at et vedtak skal være gyldig, må minst tre styremedlemmer/ varamedlemmer
stemme for det
Styret og ev. utvalg godgjøres etter Statens reiseregulativ

§ 11 Valgnemnda i Norges Birøkterlag
Valgnemnda består av leder og fire medlemmer valgt på årsmøtet. Funksjonstida er to år slik
at det henholdsvis velges to eller tre medlemmer hvert år. Leder velges for ett år blant
valgnemndas medlemmer. Medlemmer i valgnemnda kan ikke gjenvelges for den påfølgende
periode.
Valgnemnda skal hente innstilling fra fylkesbirøkterlagene og fremme forslag på kandidater til
alle de valg som årsmøtet skal foreta. Disse forslaga skal legges fram skriftlig sammen med
årsmøteinnkallinga til alle valgte utsendinger.
Valgnemnda skal også fremme innstilling om godtgjøring til leder, styremedlemmer og
utvalgsmedlemmer.
Styremedlemmer kan tidligst velges inn i valgkomiteen 2 år etter at vedkommende gikk ut av
styret.

Fylkesbirøkterlaget
§ 12 Årsmøte i fylkesbirøkterlaget
Årsmøtet er den høgeste myndighet for fylkesbirøkterlaget. Et fylkeslag kan ikke fatte vedtak
som er i strid med disse vedtektene eller vedtak fattet av Norges Birøkterlag.
Ordinært årsmøte skal holdes innen 15. februar hvert år og innkalles med minst 14 dagers
varsel. Sammen med innkallinga til de lokale birøkterlagene oversendes saksliste, årsmelding,
regnskap, budsjett med kontingentforslag, årsplan, valgnemndas innstilling og evt. innkomne
saker.
Hvert lokallag har rett til å møte med de utsendinger de velger på sine årsmøter. Antall
utsendinger går fram av det de utfyllende bestemmelser hvert fylkeslag vedtar (Jfr. § 13).
Alle medlemmer har adgang til årsmøtet så langt plassen tillater det.
Årsmøtet vedtar hvem som har talerett i tillegg til delegater.
Medlemmene i styret for fylkesbirøkterlaget har ikke stemmerett ved godkjenning av
årsmelding, regnskap og velg av revisor.
Lederen i fylkesbirøkterlaget leder årsmøtet til ordstyrer(e) er valgt.
Følgende saker behandles på årsmøtet:
a. Valg av ordstyrer(e) og referent(er)
b. Valg av to utsendinger til å underskrive møteprotokollen
c. Årsmelding
d. Årsregnskap
e. Evt. innkomne saker
f. Årsplan
g. Budsjett med fastsetting av kontingent
h. Valg av leder for ett år
i. Valg av sekretær for 2 år
j. Valg av kasserer for 2 år
k. Valg av ett evt. to styremedlemmer for to år
l. Valg av to varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
m. Valg av en eller to revisorer og et varamedlem for ett år
n. Valg av et medlem til valgnemnda for tre år samt leder for et år.
o. Valg av utsendinger til Norges Birøkterlag sitt årsmøte.
p. Godtgjøring til leder, styremedlemmer, delegater/utsendinger og utvalgsmedlemmer.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt skriftlig til styret minst en måned før
årsmøtet. Slike saker blir avgjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
For å bli valgt, må en kandidat oppnå minst halvparten av avgitte stemmer. Om nødvendig
avholdes det flere valgomganger der den kandidaten som oppnår færrest stemmer for hver gang,
strykes. I disse valgomgangene godkjennes ikke stemmer som er avgitt på andre enn de
kandidater som er på valg. Blanke stemmer regnes som avgitt.
Ansatte i organisasjonen kan ikke velges som styremedlemmer.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisorene eller minst 1/3 av de lokale
birøkterlagene i fylket krever det. Til dette møtet innkalles med minst en måneds varsel de
utsendingene som møtte på det siste avholdte årsmøte: evt. deres varautsendinger. På møtet
behandles bare saker som er nevnt i innkallinga.
§ 13 Utfyllende bestemmelser for fylkesbirøkterlag
Årsmøtet i fylkesbirøkterlaget kan med 2/3 flertall vedta utfyllende bestemmelser utover
disse vedtektene. Utfyllende bestemmelser kan ikke være i strid med disse vedtektene.
Forslag til endringer av de utfyllende bestemmelsene kan bare behandles på ordinært
årsmøte. De må være sendt skriftlig til styret i fylkesbirøkterlaget og kunngjort samtlige
lokale birøkterlag minst to måneder før årsmøtet.
Det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer for at endringene er gyldige.

§ 14 Styret i fylkesbirøkterlaget
Fylkesbirøkterlaget ledes av et styre på fem medlemmer valgt på årsmøtet.
Lederen velges for ett år om gangen. De andre velges for to årsperioder slik at to og to
skiftevis er på valg annenhver gang.
Styret velger nestleder, fordeler ansvar og arbeidsoppgaver nødvendig blant sine
medlemmer, og oppnevner rådgivende utvalg når det finner dette nødvendig.
Styret skal lede fylkesbirøkterlagets virksomhet i samsvar med vedtekter, utfyllende
bestemmelser, årsmøtevedtak og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser for birøkt.
Styret er også ansvarlig for å følge opp de oppgaver det blir pålagt av styret i Norges
Birøkterlag.
Styret har ansvar for at fylkesbirøkterlaget har en inntekt som gjør det mulig å løse lagets
oppgaver.
Styret skal minst en gang i året arrangere møte med lederne i samtlige lokale birøkterlag
for å drøfte aktuelle oppgaver og planer, gi tillitsmannsopplæring osv.
Styret kan fremme forslag til Norges Birøkterlag om saker eller tiltak som kan være til
beste for birøkten i landet.
I god tid skal styret sende forslag til valgnemnda i Norges Birøkterlag på kandidater til
alle verv som er på valg på årsmøtet i Norges Birøkterlag.
Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever
det.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede.
Ved stemmelikhet er styrelederens, eller i hans fravær nestlederens stemme avgjørende.
Styret har rett til dekning av reiseutgifter etter billigste reisemåte.
§ 15

Valgnemnda i fylkesbirøkterlaget

Årsmøtet i fylkesbirøkterlaget velger en valgnemnd på tre medlemmer. Funksjonstida for hvert
medlem er tre år, og ett medlem går ut hvert år. Lederen velges særskilt blant valgnemndas
medlemmer. Medlemmer av valgnemnda kan ikke gjenvelges for en etterfølgende periode.
Valgnemnda skal hente innstilling fra de lokale birøkterlagene og fremme forslag på kandidater
til alle de valg årsmøtet i fylkesbirøkterlaget skal delta.
Fremme forslag til godtgjørelse/honorarer.
Valgnemnda sitt forslag skal sendes skriftlig til de lokale birøkterlagene (som fastsatt i § 11 og
instruksen for valgnemnda (vedlegg til vedtektene)).
Styremedlemmer kan tidligst velges inn i valgkomiteen 2 år etter at vedkommende gikk ut av
styret.

§ 16 Sammenslåing av fylkesbirøkterlag
To eller flere fylkeslag kan slå seg sammen. En slik sammenslåing gjennomføres ved at saken
tas opp på et ordinært årsmøte og der saken er varslet lokallagene med minst 14 dagers varsel.
Det kreves 2/3 flertall for at et fylkeslag skal kunne vedta å slå seg sammen med ett eller flere
andre fylkeslag. Etter at de aktuelle lagene har vedtatt sammenslåing avholdes det årsmøte i det
nye laget innen 1 måned etter vedtakene i de opprinnelige fylkeslagene.
Sammenslåingen skal godkjennes av styret i Norges Birøkterlag.

§ 17

Oppløsning av fylkesbirøkterlaget

Dersom årsmøtet i fylkesbirøkterlaget vedtar at laget skal oppløses, skal saken behandles på
ekstraordinært årsmøte minst en, maksimalt tre måneder seinere. Vedtak om oppløsning må ha
minst 3/4 flertall.
Dersom fylkesbirøkterlaget blir oppløst, skal midlene plasseres i et fond som forvaltes av Norges
Birøkterlag. Blir det dannet et nytt fylkesbirøkterlag innen fem år, tilfaller midlene dette. Hvis
ikke, tilfaller midlene Norges Birøkterlag.
Lokale birøkterlag
§ 18

Årsmøtet i lokale birøkterlag

Årsmøtet er den høgeste myndighet i et lokalt birøkterlag. Ikke noe lag kan fatte vedtak som
er i strid med disse vedtektene eller vedtak fattet av Norges Birøkterlag.
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av desember hvert år. Innkalling skal sendes
ut med minst 14 dagers varsel og inneholde saksliste, årsberetning, regnskap, budsjett med
kontingentforslag, arbeidsplan og evt. andre saker som er sendt styret innen vedtatte frister.
Styrets medlemmer har ikke stemmerett ved godkjenning av årsmelding, årsregnskap og valg
av revisorer og deres vara.
Årsmøtet styres av lederen inntil ordstyrer(e) er valgt.
Følgende saker behandles på årsmøtet:
a. Valg av ordstyrer(e) og referent(er)
b. Valg av to utsendinger til å underskrive møteprotokollen
c. Årsmelding
d. Årsregnskap
e. Evt. innkomne saker
f. Årsplan
g. Budsjett med fastsetting av kontingent
h. Valg av leder for ett år
i. Valg av sekretær for 2 år
j. Valg av kasserer for 2 år
k. Valg av ett evt. to styremedlemmer for to år
l. Valg av to varamedlemmer i nummerrekkefølge for ett år
m. Valg av en eller to revisorer og et varamedlem for ett år
n. Valg av et medlem til valgnemnda for tre år samt leder for et år.
o. Valg av utsendinger til årsmøtet i fylkesbirøkterlaget.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret minst en måned før
årsmøtet. Slike saker blir avgjort med vanlig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for
falt.
Alle valg foregår skriftlig så sant flere kandidater er foreslått til et verv, eller så sant en av de
stemmeberettigede forlanger det. For å bli valgt må en kandidat oppnå minst halvparten av
avgitte stemmer. Om nødvendig avholdes flere valgomganger der kandidaten som oppnår
færrest stemmer for hver gang, strykes. I disse valgomgangene godkjennes ikke stemmer som
er avgitt på andre enn de kandidater som er på valg. Blanke stemmer regnes som avgitt. Ved
stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.
Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisorene eller minst 1/3 av medlemmene i
laget krever det. Møtet innkalles med minst en måneds varsel og skal bare behandle de saker
som er nevnt i innkallinga.

§ 19

Utfyllende bestemmelser for lokale birøkterlag

Årsmøtet i det lokale birøkterlaget kan med 2/3 flertall vedta bestemmelser utover disse
vedtektene.
Forslag til endringer av lagets utfyllende bestemmelser kan bare behandles på ordinært
årsmøte og må være sendt styret og kunngjort medlemmene minst to måneder før årsmøtet.
Det kreves 2/3 flertall av frammøtte stemmeberettigede medlemmer for at endringene er
gyldige.
Støttemedlemmer eller venner i lokale birøkterlag er personer eller sammenslutninger som
ønsker å støtte laget økonomisk eller på annen måte.
Et medlem kan være støttemedlem i et annet lokalt birøkterlag, men har ikke rett til å stemme
eller være utsending i dette.
Støttemedlemmer har møte og talerett. De har ikke stemmerett og skal ikke telle med ved
beregning av lagets ordinære medlemstall som danner grunnlag for antall utsendinger til
årsmøter i organisasjonen.
Eventuelle støttemedlemskap håndteres lokalt.
§ 20

Styret i lokale birøkterlag

Et lokalt birøkterlag ledes av et styre på tre til fem medlemmer valgt av årsmøtet.
Et styremedlem kan ha flere roller.
Lederen velges særskilt for ett år. De øvrige styremedlemmene velges for to år slik at skiftevis
en eller to er på valg hvert år. Årsmøtet skal også velge to varamedlemmer i
nummerrekkefølge hvert år.
Styret velger nestleder, fordeler ansvar og arbeidsoppgaver blant sine medlemmer, og
oppnevner rådgivende utvalg når det finner dette nødvendig.
Styret skal lede lokallagets virksomhet i samsvar med vedtekter, utfyllende bestemmelser,
årsmøtevedtak og de til enhver tid gjeldende lovbestemmelser for birøkt. Videre må styret
følge opp de oppgaver det blir pålagt av styret i fylkesbirøkterlaget og Norges Birøkterlag.
Styret har ansvar for at lokallaget har en inntekt som gjør det mulig å løse lagets oppgaver.
Styret skal jevnlig arrangere medlemsmøter og aktuelle tiltak.
Styret kan fremme forslag til fylkesbirøkterlaget eller Norges Birøkterlag om saker og tiltak
som kan være til beste for birøkten.
I god tid skal styret sende forslag til valgnemnda i fylkesbirøkterlaget på kandidater til alle
verv som er på valg på fylkesbirøkterlagets årsmøte.
Styret holder møte når lederen finner det nødvendig, eller når to styremedlemmer krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre styremedlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved
stemmelikhet er lederens, eller i hans fravær nestlederens stemme avgjørende.

§ 21

Valgnemnda i det lokale birøkterlaget

Årsmøtet velger en valgnemnd på tre medlemmer. Funksjonstida er tre år. Ett medlem går ut
hvert år. Lederen velges særskilt blant valgnemndas medlemmer. Medlemmer av valgnemnda
kan ikke gjenvelges for en etterfølgende periode.
Valgnemndas forslag skal sendes skriftlig til medlemmene slik at det er fastsatt i §18 og
instruksen for valgnemnda (vedlegg til vedtektene).
§ 22

Sammenslåing av lokale birøkterlag

To eller flere lokale birøkterlag kan slå seg sammen. En slik sammenslåing gjennomføres ved
at saken tas opp på et ordinært årsmøte og der saken er varslet medlemmene med minst 14
dagers varsel. Det kreves 2/3 flertall for at et lokalt birøkterlag skal kunne vedta å slå seg
sammen med ett eller flere andre lokale birøkterlag.
Sammenslåingen skal godkjennes av styret i Norges Birøkterlag etter innstilling av
fylkesbirøkterlaget.
§ 23

Oppløsning av et lokalt birøkterlag

Dersom årsmøtet vedtar at det lokale birøkterlaget skal legges ned, skal saken behandles på et
ekstraordinært årsmøte minst en, maksimalt tre måneder seinere. Vedtak om oppløsning må ha
minst ¾ flertall av de frammøtte stemmeberettigede medlemmer.
Hvis det lokale birøkterlaget ikke evner å gjennomføre årsmøtet innen fristen, to år på rad, og
det i tillegg ikke er mulig å velge et styre, gis Norges Birøkterlags sentrale styre fullmakt til å
legge ned lokallaget i samråd med fylkesbirøkterlaget.
Skulle det lokale birøkterlaget bli oppløst, skal eventuelle midler settes på et eget fond som
forvaltes av fylkesbirøkterlaget. Der det ikke er fylkesbirøkterlag forvaltes pengene på samme
måte av Norges Birøkterlag. Blir det dannet et nytt lokalt birøkterlag innen fem år, tilfaller
midlene det nye laget.

